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AGENDA MEI 2019;
DINSDAG 21 MEI
WOENSDAG 22 MEI

; Presentatie glasvezel, i.s.m. Glasdraad Haarlemmermeer
; KINDERBINGO 14.30 uur tot 16.00 uur

Kinderbingo
22 mei staat er weer een knutselmiddag gepland. Deze middag gaan we niet knutselen
maar hebben we onze jaarlijkse KINDERBINGO!
Kinderen zijn welkom op woensdagmiddag 22 mei in de Kern van 14.30 uur tot 16.00
uur.
Kosten € 1.50. Tot dan!
Ilone en Karin

Glasvezel in Weteringbrug-Vredeburg
Eerder las u dat in het buitengebied van Haarlemmermeer glasvezel zou komen, en ja: dat komt er. Ook in
onze kernen hier in deze buurt: Weteringbrug-Vredeburg en Burgerveen-Leimuiderbrug.
Rond 18 mei krijgen alle bewoners (en natuurlijk ook de ondernemers) een brief en de glasvezelkrant van
GlasDraad in de bus. Daarin staat eigenlijk al heel veel wat u moet weten over de campagne en hoe u kunt
inschrijven. Dit kan tot en met 15 juli, met andere woorden u heeft dan nog acht weken bedenktijd.
Kom in de Kern
Dinsdagavond 21 mei. Niet zoals gebruikelijk 20.00 uur maar om 19.00 uur. Eerst een presentatie; en daarna
kunt u de mensen van GlasDraad Haarlemmermeer het hemd van het lijf vragen.
Waarom en waarvoor glasvezel?
1. Om de nu al verouderde 'koperen' internet aansluiting voorgoed vaarwel te zeggen en te kiezen voor echte
supersnelheid en storingvrije communicatie over grote afstanden. 'Van fiets naar vliegtuig' zogezegd.
Feitelijk om in en vanuit huis te kunnen werken en studeren, beter van veiligheid en zorg te profiteren,
inclusief een betere/snellere ingang naar gemeente, provincie et cetera.
2. Om te profiteren van een open netwerk, dat wil zeggen dat u niet - zoals nu - slechts één provider heeft,
maar uit veel meer aanbieders van informatie kunt kiezen. Zoals KPN, Tele2, Solcon, Multifiber, T-mobile,
XS4All.
Minimaal 40% 'ja' gevraagd
Er zit één 'als' in dit verhaal. Dit alles gaat pas door als in het hele project veertig procent van alle
aangeschrevenen voor glasvezel kiest. Dit hele project omvat dus niet alleen ons dorp en ons stukje
Ringvaartdijk. Fiets dus even mee... -1. Buitenkaag -2. stukje dijk bij Lisserbroek -3. Beinsdorp
-4. Zwaanshoek -5. Cruquius -6. Badhoevedorp (alleen stukje weg door de polder) -7. Nieuwe Meer -8.
Burgerveen + Leimuiderbrug -9. ...Abbenes aan de Hoofdvaart.
Haalt dit totale gebied de 40% aanmeldingen? Dan start de planning die in de tweede helft van 2020 al deze
kernen op glasvezel aansluit. Belangrijk is dat elke woning (elk bedrijfspand) zijn individuele glasvezelkabel

krijgt, dus eentje die u NIET deelt met andere
gebruikers. Van iedere aanmelder wordt wel
een bijdrage gevraagd voor de aansluitkosten.
Hoeveel dat precies gaat worden, staat straks in
de Glasvezelkrant.
Hiernaast een idee hoe de hoofdkabel
van de glasvezel hier zou kunnen lopen.
Dus nog niet de beste plaats van de verdeelkast
naar de gebruikers.
Word ook ambassadeur door...
...u aan te melden.
-1. Klik op campagnehaarlemmermeer@glasdraad.nl.
-2. Of bel 0850-64 50 47
-3. Of bel mij (3312053) of mail me (erik@verpaalen.net).
Dan krijgt u beslist niet alleen
- een mini-poster (30x42 cm) om voor het raam te zetten, mogelijk ook bij anderen
- later vlaggetjes van 'hoera, ik ben aangesloten'
- maar vooral feitelijke informatie over keuzes die voor u en anderen persoonlijk van belang (kunnen) zijn. Info
die ik later ook weer doorgespeeld krijg en nu nog niet heb. Dus dit voorbericht is alles wat ik nu weet.
Erik Verpaalen.

Uitnodiging bewonersavond erfgoed Ringdijk op woensdag 12 juni
De Ringdijk en Ringvaart van de Haarlemmermeer vormen samen één groot landschappelijk ensemble van
zestig kilometer, met dertien dorpen, zeven buurtschappen en talloze landschappen en sferen. De gemeente
Haarlemmermeer heeft de ambitie om de Ringdijk als geheel tot gemeentelijk erfgoed aan te wijzen en daarbij
gemeentelijke monumenten te selecteren.
In de Haarlemmermeer bestaat veel kennis over en liefde voor het erfgoed. Deze kennis willen we graag
benutten. Daarom organiseren wij gesprekken met bewoners van de Haarlemmermeer tijdens 5
bijeenkomsten in dorpshuizen langs de Ringvaart.
Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst voor de dorpen Buitenkaag, Weteringbrug, Huigsloot,
Vredeburg en Leimuiderbrug op woensdag 12 juni vanaf 19 uur in Dorpshuis De Ontmoeting in Buitenkaag.
Graag horen wij van u of u aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst. U kunt u aanmelden door een e-mail te
sturen naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van ‘erfgoed Ringdijk’. Vermeld s.v.p. met hoeveel
personen u komt.
Programma
19.00 uur Zaal open, inloop met koffie, thee en wat lekkers
19.30 uur Welkomstwoord door Annemarie Lodder, gemeente Haarlemmermeer
19.35 uur Voorstelrondje en toelichting proces
19.45 uur Toelichting opzet avond door Isabel van Lent, SteenhuisMeurs
20.15 uur Pauze
20.30 uur Tafelgesprekken (roulerend, 20 minuten per thema)
Verhalen van de Ringdijk
Landschappen
Waardevolle objecten
21.30 uur Afronding, terugkoppeling en vervolg
21.45 uur Afsluitende borrel
Achtergrond
Wij hebben het in cultuurhistorie gespecialiseerde bureau SteenhuisMeurs gevraagd dit traject te begeleiden.
Graag luisteren zij naar uw inzichten, adviezen en andere input. Welke landschappen en gebouwen zijn van
belang voor de Ringdijk? Welke historische lagen zijn er te vinden aan de dijk? Hoe kunnen de dorpen ten
opzichte van elkaar worden getypeerd? Welk erfgoed mogen we niet vergeten in onze inventarisatie? Ze halen
de kennis op door met behulp van een kaart van het gebied in groepjes in gesprek te gaan.
Het onderzoek is in drie stappen onder te brengen:

Verhaal Ringdijk
Net als een mensenleven kent de Ringdijk successen en mislukkingen. Aan de hand van de geschiedenis van de
Haarlemmermeer brengt SteenhuisMeurs verschillende verhaallijnen van de Ringdijk in beeld. Deze
verhaallijnen (zoals de droogmaking, de pioniers, de dorpen, de invloed van Schiphol, verdedigingswerken en
vervoer) helpen om het erfgoed in het gebied te duiden.
Ruimtelijke analyse
De volgende stap is een ruimtelijke analyse. Aan de hand van de bovengenoemde verhaallijnen en thema’s
worden de waardevolle sfeergebieden, gebouwen/objecten en landschappen benoemd.
Selectie monumentwaardige panden/structuren
Uit deze analyse volgt de selectie van gebouwen en landschappen die onmisbaar zijn voor het ‘ensemble
Ringdijk’ en daarom aanbeveling verdienen om aangewezen te worden als gemeentelijk monument.
Meer weten? Kijk dan op haarlemmermeergemeente.nl/ringdijk-ringvaart/erfgoed-ringdijk-en-ringvaart
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Annemarie Lodder
(annemarie.lodder@haarlemmermeer.nl en T 0900 1852).

Koningsdag 2019
De weersberichten voor Koningsdag 2019 waren niet al te best. Er
werden buien voorspeld en de temperatuur was ook niet om over
naar huis te schrijven. Gelukkig hebben we een heerlijk warm en
gezellig dorpshuis! Dus overschakelen naar plan B was gelukkig geen
probleem.
Om 14.30 uur kwamen de dorpsgenoten naar dorpshuis 'de Kern'
met heerlijke taartjes, koekjes en andere lekkernijen voor de
traditionele Taartenproeverij. Coby en Martine zorgden voor een
lekker kopje thee en koffie.
Voordat er werd gestart met de activiteiten was het natuurlijke
eerst tijd om ter ere van de Koning de vlag te hijsen, Wilhelmus
te zingen en een oranjebittertje te nuttigen.
Toen iedereen weer goed en wel in de 'de Kern' zat kregen we
bezoek van de lolbroek uit Vredeburg. Deze grapjas maakte
duidelijk wat het thema van deze Koningsdag was, namelijk;
'Gein op het Plein'!

Er werd gestart met
een gezamenlijke
activiteit. Onder begeleiding van Margreet en Anita werd het
'Gekke Ganzenbord' gespeeld. Een levend Ganzenbord waarvoor
geinige opdrachten moesten worden gedaan.
Daarna konden de kinderen de 'Zotte Zoektocht' doen. Esther gaf
de kinderen een verzameldoos mee die ze moesten vullen met
allerlei voorwerpen die te vinden waren op het plein en de
parkeerplaats.
Verder waren er punten te verdienen met de (s)Joelbak, Koddige Kazenrace, Geinige Gaten Gooien,
Kluchtige Closet, Kostelijke Klompenbal, Geestige Gatenkaas, Klierige Klossen, Blije Biljart, Vrolijke Vissen en
tenslotte met Lolbroek en Grapjurk hangen.
Totaal waren er 11 (het gekkengetal..) prijzen te verdelen. Nadat Margreet al deze prijzen had uitgereikt
hebben we ter afsluiting met elkaar hamburgertjes gegeten. En konden we terugkijken op een zeer
geslaagde Koningsdag 2019!

De organisatie; Anita, Cynthia, Esther, Jolanda, Josine, Margreet,
Vicky danken;
Muziek/Geluid- Robert Flink en Hans van Buijten, Persfotograaf-Trudi
Geevers, Sjoelen/Vlagzaken- Fake van der Lip, Sjoelen- Lenie van der
Vlugt, Spelbegeleiders- Cedric den Dekker en Manon Hoogenboom,
Hamburgerbakkers- Martin den Dekker en Toby Hoogenboom,
Pleinzaken- Huug van der Vlugt, Kernzaken- Coby en Martine van der
Lip, Lolbroek- Bert van Tol, Diverse Spelen- ROAC Rijpwetering, HS
Events en Slagerij v.d. Meer- Dorpsraad Weteringbrug
En natuurlijk dank aan alle bezoekers uit Weteringbrug en Vredeburg voor hun donatie, lekkere hapjes en/of
gezelligheid!

Alpe d’HuZes
Alpe d'HuZes 2019, weer met een Weteringbrugger (Martin), 4 Veenders (Jeannette, Edwin, Silke en Manon)
en een Langeraarder (Theo), allemaal met een verleden met die rotziekte !
Team ALL 4 ALL zet zich al meerdere jaren in in de strijd tegen kanker door mee te doen aan Alpe d'HuZes. De
opbrengst wordt door het KWF verdeeld over meerdere onderzoeken.
Samen met duizenden anderen die het hele jaar trainen en sponsors zoeken gaan we 6 Juni om 04.30 van start
om zo vaak mogelijk de Alpe op te fietsen of (hard)te lopen !
Al een aantal jaren organiseert het team de "Sponsor
BBQ" dit jaar ook weer op het plein voor dorpshuis de
Kern en wel op zondag 19 Mei, vanaf 16.00 tot rond
20.00.
We vragen een bijdrage van € 20,- p.p. om de kosten te
kunnen dekken.
Er is weer een loterij en een mooie veiling met top kavels,
waaronder bv kaartjes voor de Grand Prix van Oostenrijk
(Max verstappen tribun), een slipcursus , kaartjes Cirque
du Soleil, kaartjes Madness, kunst, boottochten, een
vakantie in Zeeland en een lokaal gemaakt vogelhuisje en
nog veel meer.
Als u wilt komen wilt u zich dan aanmelden door te mailen naar vickmar@ziggo.nl,of te appen/sms en naar
06-51306059.
Kunt u niet of houdt u niet van BBQ'en, maar wilt u wel sponsoren, ga dan naar www.opgevenisgeenoptie.nl
en zoek bij teams naar ALL 4 ALL en de rest wijst voor zich.
Wij hopen u te zien op de 19 e

Wat ook nog ter zake doet….
•
•
•

Ton en Netty van Tol hebben Weteringbrug verlaten ( Lisserweg 5 ) en wonen nu Centrumoever 23 in
Roelofarendsveen. Het zal daar wel even wennen zijn, maar we wensen jullie veel woonplezier.
En welkom voor Freek Kolder en Enita, zij wonen sinds kort op Vuurbaak 46.
En maandag 6 mei 2019, is de zomercompetitie Klaverjassen en Sjoelen begonnen.

